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Spring Riot guanya el concurs DIRECTE
• El grup actuarà a la Festa Major de Lleida i gravarà un vídeo amb tres temes en directe
als teclats i sintetitzador, i
Lluís Surroca, veus i baix.

Spring Riot en el moment de rebre el guardó. © Regidoria de Joventut

Spring Riot ha estat la formació guanyadora del concurs DIRECTE 2014, la Mostra de Música Jove del Segrià
organitzada per la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament
de Lleida. El premi permetrà a aquest grup de rock
alternatiu actuar a la Festa
Major de Lleida d’enguany

i obtenir la producció d’un
vídeo musical amb 3 temes
en directe.
Els components de la banda guanyadora són Isaac Pizarro, veu i guitarra elèctrica;
Joan Mercadé, cors i bateria;
Lluís Sánchez, veu principal i
guitarra rítmica; Marc Górriz,

El jurat, integrat per músics i professionals del món
de la comunicació i la música, ha atorgat el segon
premi al grup de hard rock
Steinbock, que obté el dret
a actuar a la Festa Major
d’estiu d’Alcarràs; el tercer
premi al grup especialitzat
en la fusió d’estils Orígens,
que participarà a la Festa
major d’Alpicat, i el quart
premi a la formació de poprock Enzuri, que actuarà a
les Festes de Tardor de Lleida. A més dels concerts, tots
remunerats, aquests tres
grups han aconseguit també la producció d’un vídeo
musical.

La fase final d’aquesta 18a
edició del concurs tingut la
participació de 8 grups musicals (formats per un total
de 32 joves músics), que han
rebut el suport d’uns 400 seguidors.

Les formacions
Steinbock, Orígens i
Enzuri han obtingut
respectivament el
segon, tercer i quart
premis
El DIRECTE d’enguany
s’ha obert per primer cop a
tota la comarca i ha comptat amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Alcarràs i Alpicat i del Consell Comarcal
del Segrià. •••

• Per promoure la projecció mundial de la capital del Segrià i la seva àrea d’influència

Alcaldia

Premi Internacional Ciutat de Lleida
L’Ajuntament de Lleida convoca la
sisena edició del Premi Internacional
Ciutat de Lleida per, un any més, promoure la projecció internacional de
Lleida i la seva àrea d’influència.
El guardó reconeix públicament i
institucionalment la trajectòria de
persones, entitats de la societat civil,
empreses i/o institucions que hagin
destacat per la seva aportació, per mitjà del seu treball acadèmic, científic,
econòmic, social o cultural, a la visibilització, el coneixement o el ressò internacional de la ciutat de Lleida i el
seu territori més pròxim.
El jurat, presidit per la periodista
Rosa Maria Calaf, és format enguany
pel president del Grup Ros Roca i
president del Consell Social de la
Universitat de Lleida, Ramon Roca; el
catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la

El guardó reconeix la
trajectòria de persones,
entitats de la societat civil,
empreses i institucions

UdL, Albert Galinsoga; el periodista i
escriptor Lluís Foix; el tinent d’alcalde
Fèlix Larrosa, i el director-fundador de
Lleida.net, Francesc Sapena. El guanyador rep una reproducció en bronze de l’anomenat “Bronze d’Ascoli”. •••
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